
VONDELIANA. 

II. 

VONDEL'S HANDSCHRIFTEN 

(Slot) 

DOOR 

J. H. UN G E R 

P het huwelijk van SYBRANT DE FLINES en AGNES BLOCK in Sep- 
tember 1674 maakte VONDEL, ofschoon reeds 87 jaren tellende, twee 

schoone gedichten, van beide zijn de handschriften bewaard ge- 
bleven. Misschien zelfs wel de oorspronkelijke kopieen, daar zij 
thans aan Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam toebehooren, die ze 

uit de papieren der familie van Winter had, tvelke verwant was 

aan het geslacht de Flines. 

Het eerste handschrift heeft tot opschrift "Ter bruilofte der 

E. getrouden SYBRANT DE FLINES en AGNES BLOK" en is ondertee- 

kend : J. v. VONDEL. De tekst komt, behoudens enkele spellingvarianten, overeen met 

dien bij van Lennep (XII bl. 54), alleen leest men in het handschrift in vs. II "d'ander 
heeft Natuur getroffen" in plaats van "d'ander heeft zijn wit getroffen." - I 

Van het andere gedicht (v. L. XII bl. 55) op dit huwelijk bestaan twee hand- 

schriften. Een daarvan komt in de uitgave van van Lennep gefacsimileerd voor; wie het 

thans bezit, weet ik niet. Het andere berust, zooals ik reeds zeide, bij den heer Six. De 

teksten zijn bij beide geheel gelijk, slechts zijn er kleine spellingverschillen in vs. 8 en 20. 
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Opschrift en onderteekening komen overeen met het eerstgenoemde handschrift. Het fac- 
simile bij van Lennep doet ons zien, dat dit handschrift gebruikt is door BRANDT, blijkens 
de paginatuur-aanwijzing in den linker- en de cijfers in den rechter-bovenhoek. Dit facsi- 
mile is zonder de aanwijzingen op nieuw gereproduceerd voor de Tlondel poYtyetten van den 
heer Alberdingk Thym. _ 

Deze handschriften zijn de laatste, die om hunne letterkundige waarde belang 
inboezemen.. 

Voor ik echter overga tot de volgende rubrieken moet ik nog, behalve een paar 
handschriften, die eerst onlangs door ons ontdekt zijn, eenige manuscripten bespreken, die, 
ten gevolge van een andere rangschikking, door ons niet in het eerste opstel vermeld zijn. 

In de eerste plaats moet aangeteekend worden, dat er nog een handschrift van een 

fragment van VONDEL'S Vredewensch aan C. HUYGENS bestaat. Het zijn slechts de 

eerste twaalf verzen ; het handschrift verschilt met het boven besprokene alleen in den titel. 
Het is eveneens onderteekend : _7USTE. 

Belangrijker is de brief, welke HUGO DE GROOT aan VONDEL schreef om hem eenige 

inlichtingen te geven voor het heldendicht op Constantijn den groote, waaraan onze dichter 

reeds geruimen tijd bezig was. Hij komt gefacsimileerd voor in de uitgave van Van Lennep 

(III bl. 2 r 2) zonder eenige nadere toelichting; nergens in de twaalf folio-deelen is deze brief 

ontcijferd. Het handschrift is dan ook niet altijd gemakkelijk te lezen en niet zelden stuit 

men op. twijfelachtige woorden. De heer Alberdingk Thym is de eerste geweest, die den brief, 

althans gedeeltelijk, ontcijferd en gedrukt heeft'). Het handschrift zelf bevindt zich in de 

verzameling van PAPENBROEK te Leiden; de brief is geschreven op een vel folio, dat echter 

vooral aan den bovenkant veel geleden heeft, terwijl ook, aan de rechterzijde de tekst 

op enkele plaatsen onleesbaar is geworden. Het kopieeren van het facsimile bij van 

Lennep was dus zeer moeilijk voor den graveur. 
De brief luidt als volgt 2) : 

' 

(Ick hebbe oock uyt uw schryven en bygevoegde ,Lyckkiaght") 2) verstaen de swa- 
righeid, die u E. (is overgekomut door het afsterven van uwe) ega, wetende door erva- 
renthcii hoe veel sulcken geselschap waert is. God, die ons allen onder de wet van de 

; sterflyckheidt hecft laten geboren worden, heeft ons oock daerby 't verstant gegeven, 
om ons te buigen onder synen wille, ende ons met het gebruick van den toegelatenen tydt 
te laten (genoegen ende) niet soeckende met ondanckbaerheidt ons eigendom toe te schryven " 
tgene maer geleent en was tot wederseggen. Alle twelck ge(lyck) ick weet dat u 
E by hemselve wel can bedenken, oo?k anderen, als het van noode waer, doen ver- 
staen, soo vinde ick seer loffelyck dat u E de gedachtenis van uwe beminde hebt inge- 
griffyt in de harten van allen, die de constige dichten beminnen. Ende gelyck gemeen- 

. lyck den arbeidt ons aftreckt van het alte sware gevoelen van ons leet, soo meen ick 
. dat u E wel sal doen, ende sich ernstelyck begeven tot hei vorderen van het Constan- 

. ' \ 
?)Z?G'/?i87iIbI.29T. 

' . 
2) Het cursief gedrukte is aanvulsel van den heer Alberdingk Thym. 
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_ tynsche werck, waer van ick yet heel sonderling verwacht. Wat aengaet de spelen, die 
by de oude Griecken ende Troianen ende by derselve navolgeren by de Romeinen 
bekent syn geweest, ende by edele persoonen geoeffent, dat selve weet u E. dat by 

, ' Homerus ·ten tyd van Patroclus begraving, by Virgilius ten tyde van die van Anchises 
by Statius ten tyd van die van Archemorus int breed syn geschreven. Van die spelen 

_ . syn daer twee solemneel, die tot Constantini tyden toe by de edele syn geoeffent 
geweest, decursati.. equestris, olim Troia dicta de quo videndus Servius ad V(irgilii) 
(adem) que hippica vocatur in constitutione Justiniani, C(odex) de Aleatoribus3) en het tweede 
de scheepstrydt, die Majuma is genoemt geweest, waervan can yet hebben van Arca- 
dius en Honorius, C(odex) de Majuma. ) Uit de voorste wet van Justinianus sien wy dat tot 

, synen tydt toe en oversulx noch lang na Constantyn, syn geoeffent geweest by ge- 
qualificeerde personen, tspringen te voet, tspringen met de pols, tworstelen en het 
tornoyen sonder scherp: sulx datmen in alle dese spelen de edelen toe te schryven 
niet en can missen: Ende alwaer het datmen Constantinum, die de geleertheidt bemint 
heeft, iet dede in 't gebruick brengen, uit de oudheid gehaelt, sulx en waer niet vremt. 
Alleen moet men daer niet inbr(en)gen ludos gladiatorios, de welcke hy als een goedt 
Christen heeft verboden, als te sien in Lege unica C(odex) de gladios penitus tollendis 6): de 
theatrale spelen moetmen oock handen buiten de edele personen, als synde vyl en 
veracht. D(igestae seu Pandectae) L. I. de his qui notantur infamia. U E sal niet qualyck 
doen te lesen een boeck dat een treffelyck rechts-geleerde Balduinus 6) heeft gemaekt de 
legibus Constantini. Hiermede wil ick endigen en u. E met myn heer HOOFT: doctor 
KOSTER en alle anderen van dien slach alle voorspoedt wenschen. Tot Parys den 5 Juni 

u E dienstwillige H. D. GROOT. 

tloopen met de wagen, singen, 
snaerspelen was by de Griecken . 

edel, by de Romeinen onedel, 
ten veracht. 

doch bedanck de heer BARLAEUS seer van het toesenden van syn oratie over de won- 
derlyckheden der menschelyke siele tselve wordt hier seer gelesen en gepresen. 

dit most ick uwe E. mede deelen en 
t'Amsterdam 1635 den 18 Junij blyve uwe E. gewillige dienaer _ 

T. V. VONDEL. 
Het adres luidde : 

Aan mynheer den heer - 

P. CORNELISZ. HOOFT 
' . 

Drost 
te 

Muyden. 
' 

Van dezen brief zond VONDEL een copie naar HOOFT en voegde er het onderschrift 

bij. Wij mogen blijde zijn dat op deze wijze DE GROO'r'S hoogstbelangrijk schrijven bewaard 

is gebleven, daar we er des dichters gemoedstoestand na den dood van zijn vrouw (Januari 

1635) uit leeren kennen. De meening van van Lennep, als zou VONDEL'S lust om 

aan zijn heldendicht te werken door dit verlies gebroken zijn, wordt er ten stelligste door 

weerlegd, integendeel hij scheen opgewekter dan ooit. Eerst jaren later zouden andere 

oorzaken hem van zijn plan doen afzien. , 

3) Corpus Juris, Digestae seu pandectae Lib. ir, Tit. 5 en Codex Lib. 3, Tit. 43. 
1 

4) Corpus Juris, Codex Lib. III, Tit. 45. 5) Corpus Juris, Codex Lib. ii, Tit. 43. 
6) DE GROOT bedoelt hier waarschijnlijk het boek; FRANCISCI BALDUINI Juriscons. Commentarij. De legibus XII tabu- 

larum. Tertia sed plen? nova editio. Basileae per Joannem Operinum (1557) in 80. 
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Toen CONSTANTYN HUYGENS in het begin van 1639 het gedeelte van het Dagh- 
werck, dat voor de pers bestemd was, voltooid had, zond hij het ter beoordeeling aan zijn 
Amsterdamsche vrienden. HOOFT geeft ons daarover eenige inlkhtingen, in een brief 7) 
aan HUYGENS van 9 Februari 1639: "U Ed. Gestr. Daghwerck deedt my daetlijk heiligh- 
avondt neemen van ander werck. Ick scheidd'er niet uit, eer 't uit was: uitgezeidt bedt 
en taefel: ende besteld' het voort aan den Heere BARLAEUS. Deez, houdende noch zijn 
kamer, vond goedt het daer gezamentlyk te doorzien met de H. H. MOSTART, BAEK en 

VONDEL, die nevens my eenighe avondtuiren daeraen besteedt hebben. Maer de vergae- 
dring hield zoo wel geen streek, dat ik yder beletten kon, 't gedicht eens nae zich te 

neemer, om het in 't bezonder voorts te leezen. MOSTART en VONDEL hebben yets aan- 

geteekent dat den taelschik betreft; op dat U Ed. Gestr. overweghe, oft zy zich dien 

aeraaende met ons vergelyken konde, dewyl 't wel passen zoude, daerin eenen gemeenen 
voet te volghen. Evenwel kan ik niet alles voor vol aenvaeten, wat hun behaeght: ende 

VONDEL dunkt my somtyds knorven in de biezen te verzoeken." 

Deze taalkundige opmerkingen van VONDEL en MOSTART zijn beide bewaard ge- 
bleven onder de handschriften van HUYGENS, toebehoorende aan de Koninklijke Academie 

te Amsterdam. Dr. Th. Jorissen heeft ze in de Tlerslage?a en Mededeelingen der Ko- 

ninkli,?ke Academie 8) voor het eerst uitgegeven met de weerleggingen van HUYGENS en 

merkt daarbij terecht op: "A1 de aanmerkingen, door VONDEL gemaakt, betreffen kleinig- 

heden, meervoudsvormen, meer of min gebruikelijke woorden en veranderingen van zeer 

ondergeschikten aard." - 

Daar de T?erslage?a en mededeelÙzgen niet onder ieders bereik zijn, geef ik hier dit 

handschrift om de lezers van dit tijdschrift ook in staat te stellen, kennis te nemen van 

de somtijds zeer kleingeestige critiek van VONDEL, ° 

DAGHWERCK. , 
1. v. 55. 

_ 

Die sy selver maeckt en 
breeckt. 

2. v.57. 
Door gemackelicken vonde. 

3, 4. v. 62. 
O God suyvere de locht, en 

weere 't weer van ongenae. 

5. v. 62. 
Laet ons sucht en traen-sucht. 

spaeren. 

?VONDEL'S AANMERKINGEN. 

Die sy selve maeckt en breeckt. 

Gemackelyckcn 7ionde, liever 
vond, men seyt geen vonde. 

O God suiver tocla de lucht 
en wee1 het weer van ongena. 

Laet ons druck eit tranelt 
sparen. 

HUYGENS' ANTWOORD. 

Selver is, by ons, soo gebruyc- 
kelick als selve. 

Men seidt emmers vonde, als 
't slaeghs komt, soo wel als ter 
selver stonde, met vollen mozzde, 
enz, selfs buyten dicht, en met 
bevallickheid. 

Dese veersen schijnen niet ver- 
staen te wesen; ick spreeck niet 
in imperativo, maer in subjunc- 
tivo. Deus purget en avertat. 

Druck en tranen, vile et ple- 
beium est. ick hebb met het 
woord siecht, suspirium, ende 
sucht, genegentheid willen spelen. 

7) HOOFT'S Brieven III, bl. 277, 
Afdeeling Letterkunde. Tweede reeks,. Derde Deel Amst. C. G. van der Post, bl. 234, waar men ook MOSTART's 

aanmerkingen afgedrukt vindt. 
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DAGHWERCK. 

6. v.62. 
(Lange legg' het wegh en 

wijt.) _ 

7. v. 63. 
. Staen uw Sterren, Sterr, als 

_ , Sterren Die haer oogh in 
punten sperren En betin- 
telen schoon weer; 

8. v. 64. 
Tleven is soo korten span. 

9. v. 65. 
Soo diep sien ick inde boec- 

ken. 

10. v. 68. 
Noyt en wast van myn be- 

kommer. 
11. v. 74. 

Dan ick elders had verdou- 
wen. 

I2. v. 76. 
. Met den beck en met den 

buyck. 

13. v. 79, 
Maer die plecken, en dat 

vuyl, en. 

14 v. 85. 
Tot verwin van over-spyse. 

15. v. 88. 
Als men u gesangs toe leyt. 

16. v. 90. 
Aen ons backhuyzen verga- 

pen. 
_ 

17. v. II3. 
Twijnt de draeden van uw' 

kracht. 

VONDEL'S AANMERKINGEN. 

Legh het lange wegh en wijd 

, 
' 

En ons sjJelle1t helder weer. 

Tleven is een korte span 
' 

> 

Soo diep sie ick in de boec- 
ken. 

Noyt' en wast van 7izo?it be- 
kommer. Geen phrasis. 

Dan ick elders had verdolt- 
wen. Geen phrasis. 

Met den beck, liever met den 
mond. 

Maer die vlecken. Liever. 

Tot verwin van overs?yse 
Geen phrasis. 

Als za;tg word toegeleit. 

Aen ons gulsigheia vergapen 
of aan ons lekkernij ver- 
gapen ; geen backlanvsen. 

Twijnt de dradelt van uw 
kracht; geeri draeyen. 

I . 

.. , 

HUYGENS? ANTWOORD. 

Wat knoop in dese biese ge- 
socht werdt vatt ik niet, want 
wederom spreeck ick subjungtive, 
absit. 

En ons shelien is een' valsche 
uytspraeck voor en spelten ons. 
Maer, betintden voor beteekenen 
all tintelende heeft mij gansch poe- 
tice gedocht, neque muto factum. 

In het woord soo steeckt de 
heele emphasis van desen sinn, 
die mij vreemd dunckt niet ge- 
voelt te zijn. 

Sien ick gebruyck ick sonder 
onderscheid tegens sie ick, om 
de vocalis will, naer 't mij in de 
penn komt.. 

Phrasis in allen deelen: als be- 
stier, voor bestieren; bejagh, voor 

bejagen; methonderddiergelycke. 
Braband spreeckt meest soo, et 

videtur duplicis supini esse. Selfs 
in Holland seght men meest all, 
ick ben verkouwen. 

Liever met den beck, om meer 
als eene reden, te licht om te 
begrijpen, te lang om te melden, 
op sulcken beuseling. 

Hadd ick vlecken geseght, men 
hadder plecken voor gestelt: et 
quid interest? quid operose nu- 
gamur! 

Phrasis, buyten twijffel, en van . 

de beste. 

Myne meening en uytspraeck 
van soo veel gesangs is ongelyck -- 
suyverer. >, 

Men heeft geen acht willen 
slaen op de verachtel1ckheid die 
ick in 't woord bac khuyse1t ge- 
socht hebbe, noch op het dobbel- 
s innighe vergapen, beduydende 
sien, en gulsigh gapen. 

Met voordacht hebb ick draeye?t 
gestelt, daer mij draeden niet on- 
bekent en was. Mij luste het 
draeijen wat naerder te komen, 
sprekende van twijnen: ende heeft 
mij vrij gestaen, dewijle het bij meer . ' 

als eene provincie in gebruyck is. 
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' ' DAGHWERCK. 
, 

18. v. I24... 
Nu sijn allerley geluyten. 

19, V. I29. 
Tot een tuyltjen magh ver- 

. ' 
heelen. 

20. v. 135. 
U ontstappen sy van bijds. 

21. v. 157. 
Dat wy in het Gewis ver- 

koken. 
22. v. 168. 

Wie het hooger scheel als 
oot. 

23. v. 216. 
My bekittelt een vermaecken. 

24. V. 227' 
'K kom, uw stonden niet be- 

. waecken. 

VONDEL'S AANMERKINGEN. 

Geluiten valt hard voor ge- 
luiden. 

Tot een tuyltjen mag ver- 
heelen. Liever anders. 

Sy van byds. Liever anders. 

Dat wij in 't gewisse koocken. 

Als oot, voor oit. Liever 
anders. 

Bekittell, liever kitleit, want 
mij kittelt etc. 

"It kom, dit kan men niet 

uitspreecken. 

' 
HUYGENS' ANTWOORD. 

Mij heeft niet gedacht dat het 
emmers in dicht, seer onschicke- 
lick waere, geluyten voorgeluyden 
te derven seggen, c'aer oock een . 
luyd eundem plura(em heeft, niet 
tegenstaende haren oorsprong 
mede van luyden is. 

Oock buyten dwangh van Rijm 
hadde ick dit woord gesocht, 
noch niet begrijpende watt er tegen , 
stae, meer als tegen vergaderen 
verknoo?en en diergelij cke. 

Is van bids geen duytech ? 
Ick hebb het voor goed, en heel 
goed aengesien, en noch doe. 

Veel liever verkoken om taste- 
licke redenen. 

Oot is elders in Nederland al- 
leen bekend, oyt of noyt gansch 
buyten gebruijck; derhalven, in 
dicht ten minsten, vrij. 

Hoc de industria ineptire est. 
Behalven dat, want hier niet ko- 
men en kost; en ick want soo 
lang uyt mijn dicht sal houden 
als tmogelick is, daer goede be- 
denckinghen op zijn, die ons hier 
vant pad souden leiden. 

Niet waerdigh te verdedigen. 

Nadat VONDEL'S beide treurspelen Electra en de l?l'aeghden voltooid en afgedrukt 
waren, zond hij aan HUGO DE GROOT, die zich destijds als "gezant van de kroon van 
Zweeden" te Parijs bevond, een exemplaar met een begeleidenden brief, waarvan het ori- 

gineel thans berust onder de papieren van PAPENBROEK te Leiden. Tegenover bl. 346 
van het derde deel van Mr. van Lennep's prachtuitgave vindt men er een facsimile van. 

Het handschrift is goed geconserveerd. Op de achterzijde boven het adres staat K . 

met DE GROOT'S fijn schrift: ,,9 Sept. van VONDELEN," terwijl PAPENBROEK van ach- 
teren in den linkerbovenhoek het volgende aanteekende : "Van deezen Brief, door VONDEL . 
aan den gezant HUGO DE GROOT geschreven, spreekt G. BRANDT in VONDEL'S leven 

pag. 37, 38." Men vindt op de hier aangehaalde plaats het antwoord van DE GROOT 
aan VONDEL. ol . - 

Bij van Lennep is de brief van VONDEI, niet geheel volgens het handschrift afge- 
drukt ; in de 24 regels tel ik niet minder dan 41 tekst- en spellingvarianten, groote en 
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kleine. De tekstverschillen geef ik in de noot 9) afzonderlijk op. Volledigheidshalve vermeld 

ik nog, dat in reg. 14 van het handschrift bij het openen door het lak een stukje van den 
brief is weggenomen. Op het facsimile is dit niet aangegeven, terwijl van Lennep er in 

zijn afdruk geheel over zwijgt en er maenden voor in de plaats stelt. 

Toen Mr. Jac. van Lennep begonnen was VONDEL'S werken uit te geven, werd 

hem door zijn vriend JAN SCHOUTEN een exemplaar van de Gebroeders (uitgave van 1640) 

aangeboden, waarin de dichter eigenhandig aanteekeningen had geschreven. De ver- 

schillende handschriften komen alle bij van Lennep gefacsimileerd voor en bevatten 

in de eerste plaats de namen der tooneelspelers, vervolgens zeer uitvoerige aantee- 

keningen over de mise-en-scene van het treurspel en eindelijk een verandering in de 

Rey der priesteren aan het einde van het vierde bedrijf. Over het algemeen zijn zij 

vrij zuiver afgedrukt ), alleen bij dat met de namen der tooneelspelers heb ik enkele 

opmerkingen te maken, of liever ophelderingen te geven. De heer van Lennep wist 

van JAN LEMMERS en ADAM CARELS niets mede te deelen. De eerste was een 

tooneeldichter in het midden der 17! eeuw, die o. a. Scipio en hlius Sejanus, treur- 

spelen en Den blinden Gauwoogh, tooneelspel, schreef. Over ADAM KARELS VAN GERMEZ 

is reeds door den heer J. A. Alberdingk Thym veel licht verspreid 11); later zal ik mis- 

schien gelegenheid hebben nog eens op hem terug te komen. In de rol van Benajas 
trad eerst de tooneelspeler PAULUS PIERSON op. Later is deze naam door VONDEL 

geschrapt en vervangen door TRIAEL, dezelfde als TRIAEL PARKER, die eerst de rol van 

Mephiboseth vervulde. Dat deze "onleesbare" naam werkelijk zoo luidt, kan ons nader 

blijken uit het tooneelstuk Muliassus de Turck door DIRK KALBERGEN (Amst. 1652). 
Het is opgedragen aan den konstlievenden TRIAEL PARKER, "gonstigen broeder." IZAAK 

Vos") is de bekende tooneeldichter uit die dagen, terwijl JAN MEERHUIZEN 13) zich als 

dichter heeft doen kennen, o. a. van een lofvers op PIETER VAN ZEERYPS'S AYfLeuYa en 

9) VAN LENNEP verbeterde in de Nalezingen in het twaalfde deel reeds eenige storende fouten. Onverbeterd bleven 
n reg. II dat men uit de H. Boecken soude en in reg. 14 niet onzt leven. 

10) Op bl. 646 reg. Io v. o. lees ik echter getweinde (d. i. getwijnde linnen) vs. 6 eyt ? 7 over getwernde linnen vs. 6, 
3, 7, op bl. 647 reg. 8. v. b. een otien kroon voor een op de kroon, terwijl het vraagteeken achter Kite sol op bl. 647 
behoort te vervallen. Het woord beteekent drinkbeker. , 

Nederlandsche Kunstbode, 1874, I. bl. 81, en Portretten van 7. v. d. T?ondel bl. 140. 
' 

12) Zie over hem het opstel van Dr. J. A. Worp in het Tzjdschrift voor Ned. Taal e?z Letterkunde bl. 63 en 223 
en De Amsterdammer, weekblad voor Nederland van 5 en 12 October 1884. 

13) In JEROEN JEROENSE'S Koddige eaz Ernstige Opsclzrifteii oj Lyiyfens, Wagens,... t'Amsterdam, r7I8 II bl. 76 leest 
men het volgende "Begrafnis-briefje. Tegens Dingsdag den 25 Mey, 1655. Werd UE. ter Begraaffnis gebeden met ANNA 
ROKES VAST naagelaate Kind van zalige Rokes Jansse Vast Hof, wiens Vader en Moeder geweest is zalige -7an 
Roberse Vast Hof', beide geweeze Bore-makers en Yzer-kramers in de Spaarpot- of Gapersteeg, en Maritje Hermans, be- 
houwtdogter van 3'an Pietersse Meerhuizen, Kunstkooper, Acteur van d'Amsterdamsche Schouwburg, en Tamponistus 
van de Burgery onder den E. Heer Kapitein Nicolaas Pancras, dogtersdochter van wylen zalige Huibert Thysse Swart, in 
zyn leven Opziender en Penningmeester geweest in d'Opkomst van de Beemster, en A?zzza Dirks Lelyveld, zuster van 
Pieternelle Rokes Vast Hof, Nigje van Jan Freriks van der Burg, Facter van de Gemeene Lands Middelen, en Lambert 
Andriesse Houtkooper, en al de Predikanten, genaamd Gisteranis, en al de Quakels en de Dymants, en de Van der Hooge 
woonende tegen over 't Heere Logement, op de hoek van 't Gebed zonder end op de Grim, ten half eenen precys als 
vrind in huis te komen. ' Lyk zal in de oude Sinter-Klaas Kerk begraven worden." 
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Brusanges (Amst. 1646). Hij werd ook wel Jan Tamboer genoemd; zooals`blijkt uiteen 

gedicht van DAVID QUESTIERS op bl. 32 van Het eerste deel van de Amsterdamsche men- 

gelmoez, f Amsterdam, GERRIT SMIT, Anno 1658, getiteld "Op 't lachend afbeeldzel 

van den kluchtigen Tooneel-speelder JAN MEERHUYSEN, anders JAN TAMBOER" ; op bl. 

I57 van hetzelfde liedboekje vindt men een gedicht van CATHARINA QUESTIERS eveneens 

"Op het lachend atbeeldzel van Jan Tamboer." Blijkens het hier medegedeelde begrafenis- 

brietje was hij tegelijkertijd kunstkooper. Bovendien bestaat er nog een allerbelangrijkst 

pamflet: "t'Samenspraeck tusschen JAN VOS en JAN TAMBOER," in 1660 "tot Utrecht by -. 

SYMON JASPERSZ." uitgekomen. Dit exemplaar van de Gebroeders berust thans onder 

den heer J. L. BEYERS te Utrecht. . 
Eindelijk rest mij nog te bespreken een handschrift van VONDEL'S gedicht op de 

afbeelding van VoSSIUS, dat door DE VRIES gevonden werd in de Harleyon Collection in 

het Britsch Museum. 

Daar de tekst van het handschrift eenige aardige varianten heeft met den gedrukten, 

geef ik hier beide lezingen naast elkaar. 
" ,,' 

Op het afzetsel des Professors der Historien, Op het afzetsel van den Heere 

'" GEERAERT VOSSIUS, . GEERAERT VOSSIUS, GEERAERT VOSSIUS, Canonick der Aertsbisschoppelycke Kercke 
kunstigh geschildert door JOACHIM SANDRART. 

Canonick 
der Aertsbi;3schoppelycke 

Kercke 
kunstigh geschildert door JOACHIM SANDRART. te Kantelbergh, te Kantelbergh, 

(Naar het harzaschriJt) Kunstigh naar 't leven gedaen, door JOACHIVI 
, . , ' 

?SANDRAR'T 14). 

Laet sestigh winters vry hetVOSSEN-hooft besneeuwen, Laet sestigh winters vry dat VoSSEN hooft besneeuwen, 
Noch gryzer is het brein dan dat besneeuwde hoof[: Noch grijzer is het brein dan't gryze hair op 't hooft : 

Dat brein heeft heughenis van vyftigh hondert ceuwen, Dat brein heeft heughenis van meer dan vijftigh eeuwen, 
En al haer wetenschap, in schriften afgeslooft ; En al haer wetenschap in boecken aigeslooft. 

Sandrart, beschans hem niet met boecken en met blaren, Sandrart, bestuw hem niet met boecken en met blaren, 
Alwat in boecken steeckt is in zyn hooft gevaren. Al wat in boecken steeckt i7 in dat hooft gevaren 

J. V. VONDEL. 

Nu ik alle echte handschriften van VONDEL, die voor ons belangrijk zijn om hunne 

literarische waarde, min of meer uitvoerig behandeld heb, is de beurt gekomen, aan die manu- 

scripten, die ons alleen als h a n d s c h r i f t van den grooten dichter belang inboezemen. Onder 

deze rubriek heb ik alle opdrachten van boekgeschenken, naamteekeningen in alba ami- 

corum en dergelijke in chronologische volgorde vereenigd. 
.. Allereerst komt hier dan in aanmerking dit handschrift. - 

. Den E. E. Heere WARNER ERNST VAN BASSEN Raed ende Schepen der stede Amstel- 
, dam word dese Hecuba vereert van 

\ 
syne E. E. dienstwillige 

J. V. VONDELEN. 

"* 14) Deze tekst is waarschijnlijk de oudst gedrukte, men vindt het gedicht naar deze lezing in de uitgave van x6q.x van 
de Gebroeders (Cat. Vondel-tent, No. 239 b.). Bij van Lennep komt een eenigszins afwijkenden tekst voor, overgenomen uit 
VonTDEL's Poesy van x644. In het handschrift stond in vs. 4 eerst in boecken afgeslooft. 

15) WARNER ERNST VAN BASSEN was schepen in de jaren 1618, 1621, 1623 en 1625. commissaris voor kleyne Saecken in 
i6ip en Tresorier-extra-ordinaris in 1620, 1622, 1626 en 1627, commissaris van de Wisselbank in 1628 en Rekenmeester 
in 1629 en 1630, in welk jaar hij op den 10 September stierf. - 
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.. Dit handschrift kan bijna niet anders dan in de tweede helft van 1625 geschreven 
zijn, want de opdracht van De Amst`eldamsche Hecuba aan ANTONIS DE HUBERT is geda- 
teerd "desen sesten van Oegstmaend, 1625". Het is dus een van de oudste handschriften 
die thans bekend zijn. Bevreemding wekt het echter een exemplaar van de Hecuba 

,,vereert" te zien aan WARNER ERNST VAN BASSEN, die in het geheel niet tot de 

vrienden van VONDEL behoord?. Hij was koopman in aardewerk en vervulde verschillende 

betrekkingen in de regeering;, ;, hij had zich echter als ijverig contra-Remonstraut doe n 

kennen en werd door VONDEL in zijn Rommelpot van 't Hanekot (1627) als Malkus 16) aan 

de kaak gesteld. Waarom VONDEL zoo kort voor hij den Palamedes in het licht gaf 

(November 1625) aan dezen VAN BASSEN zijn Hecuba aanbood, kan ik niet nagaan. 
Misschien bestond er in dezen tijd, bij afwijkende politiek e meenirlgen, tusschen hen 
toch een vriendschappelijke verhouding, die later plaats maakte voor een min gunstige 
relatie. Het handschrift berust thans op het Rijks-Archief te 's Gravenhage; vroeger 
behoorde het aan den heer J. G. BEELDSNIJDER VAN VOSHOL. 

' 

Een dergelijk handschrift is het volgende, dat ons tevens in aanraking brengt met 

eene tot dusverre in VONDEL'S werken niet voorkomende persoonlijkheid. Het luidt aldus :, 

Den eerzamen zeer voorzienigen en kunstlievenden , 
, KORNELIS DlEDRICKSZ KOOL. 

t'Amsterdam 1651 i 
den 1gen in Wintermaendt. J. V. VONDEL. 

Op de vraag: Wie deze KOOL of COOL is, kan ik tot heden nog geen voldoend 

antwoord geven. Ik weet alleen van hem, dat hij boekverkooper of boekdrukker' geweest 
is. De eerste vier uitgaven van H. L. SPIEGHEL's .f?eYt-S?ie? lZel zijn bij hem in 1614 
en 16l5 s verschenen 17). Behalve boeken, gaf hij ook prenten uit 18); zijn adres staat op 
een houtsnede, die op het Prentenkabinet te Amsterdam te vinden is. DE VRIES teekende 

nog op het Notaris-archief een acte op. gedateerd den 14 October i 65 z, waarbij CORNELIS 
" 

DIRCKSZ COOL zich "wegens veelvuldige occupatien, swakheyt in syn gehoor en andre 

veel merkelycke oorsaecken" ontsloeg van de voogdij over de kinderen van Jan 
Rochusz. Boormaker, hem door diens weduwe Marritien Harmans bij testament van i i 

Juni i 65 z voor den Notaris VAN TOL opgedragen. 

, 

16) De "oude aanteekening" bij deze plaats luidt: "Warnar Ernst van Bassen, deze werd Malkus genoemd, om dat hy 
aardewerk en lcannen verkogt die slegts gelijlc Mallcus 66n oor hadden." 

17) a. H. L. SPIEGHEL, Hert-Spieghel. Hierbij ghevoecht zijn uiterste wil. Amst. C. Dz. CooL, 1614 in 40. . 
b. H. L. SPIEGHEL, Hart-Spieghel. Amst. C. Dz. COOL, 1614 in 120. zonder Uyterste wil. 
c. H. L. SmEGHEL, Hartspieghel. Amst, C. Dz. CooT L, i6i5 in kl. 80. Met portret, gegraveerd door MULLER, (se..1614). 
d. H. L. SPIEGHEL, Hartspieghel, Amst. C. Dz. COOLL, 1615 in kl..80. Met portret in houtsnede door C. VAN SICHEM,. 

i8) Hij schijnt zelf een niet onaanzienlijke kunstverzameling gehad te hebben, die later aangevuld werd door zijn zoon 
CORNELIS COOL. Na diens dood (begraven : i October x701 CORNELIS COOL vryer op de agterburgwal over de bal1le- 

steegh) werd alles verkocht. 
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t 
Eindelijk, op het museum Fodor vindt men een door JAN LIEVENS geteekend 

portret van COOL, gemerkt J. L. 1649. Het stelt een bejaard man voor en kan dus 
zeer goed de afbeelding zijn van den uitgever van den Hert-Spieghel. Met achttiende- 

_ 
eeuwsche hand is hierbij een "Bijschrift van C. D. COOL" geschreven: 

Dus zal 'k alleen voor u mijn kinderen en neven 
' ' Eens leven na mijn leven 

' 

. Nu leef ik (belgt u niet) voor die zyn in de ly 
', Voor Weeuw, Wees, U en my . ' . ' 

Waar zich dit handschrift van VONDEL thans bevindt, weet ik niet. Het behoorde 

vroeger aan Dr. G. D. J. SCHOTEL en werd in November 1877 met de bibliotheek van ge- 
noemden heer door Mart. Nyhoff verkocht. Nadere inlichtingen omtrent den kooper konden 

mij thans niet meer verstrekt worden, gelukkig had DE VRIES een afschrift van deze auto- 

graaf genomen. 
In 1660 kwam VONDEL'S tweede vertaling van Virgilius' werken in het licht; de 

eerste was in 1646 in proza verschenen en verscheidene malen herdrukt, deze was geheel 
in verzen. Tweemalen een dergelijk werk te vertalen is bijna een reuzenarbeid te noemen. 

Er blijkt zeker uit, dat VONDEL niettegenstaande zijn klimmende jaren een buitengewone 

, werkkracht bezat. 

Van dit werk liet onze dichter een exemplaar op groot zwaar papier zeer fraai in 

rood fluweel, verguld op sn6e, binden en schonk het aan CORNELIS DE GRAEFF, aan wien 

hij deze'vertaling met een fraai gedicht, dat voor het boek te vinden is, opgedragen had. 

Onder deze opdracht plaatste VONDEL eigenhandig de volgende regels: 

t'Amsterdam 1660 

p .% den 4 en van Herfstmaent 

Uwe Weledele gestrenge 
ootmoedige dienaar 

J. v. VONDEL. 

Dit exemplaar, dat werkelijk een prachtexemplaar mag genoemd worden, was ten 

tijde van de Vondel-tentoonstelling het eigendom van Mr. D. A. KOFNEN te Amsterdam, 

die het echter afstond aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap aldaar. 

Den 29 Februari 167 i schreef VONDEL op verzoek van den dichter en taalkundige 
ARNOLD MOONEN, predikant te Deventer, enkele regels in diens album. Van·Lennep 
deelt ze ons mede op bl. 6 van het twaalfde deel. Het jaartal schijnt van 1670 in 

16y I veranderd te zijn. Het handschrift behoort thans aan Jhr. van Rappard te Utrecht. 

Van het jaar 16y zijn het grootst aantal handschriften tot ons gekomen, niet min- 

der dan vier behooren in deze afdeeling tehuis : het zijn alle slechts autographen, 

welke waarschijnlijk op de schutbladen geschreven zijn van VONDEL'S vertaling van 

OVIDIUS' 1!?etamoYphose?i, die juist in het begin van 1671 verschenen was. 

.: . 1'; 
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In de eerste plaats een dergelijke opdracht aan MICHIEL HINLOPEN, aldus luidende : 

t" Nobili Domino . 
. D. MICHAELI HINLOPEN _ 

, . Utriusque juris Doctori t. - 
. ",consecrat dedicatque . ' 

- humilis tuus ex animo '\II 

. Amsterodami, JUSTUS VONDELIUS Agrippinas 
' 

I67 r, 3 Martis. 

Dit handschrift behoort thans aan Jhr. Mr. DEN TEX te Amsterdam. 
' 

De tweede autograaf doet ons een nieuwe persoonlijkheid kennen, die tot heden 

nog niet bij VONDEL voorkwam. , .. ' 

. 

t'Amsterdam, 1671 
den 5en in Lentemaent. 

Aen den eerwaerdigen en geleerden heer 
MATTHIAS LUIDEWYK 

priester en Minderbroeder 
uwe E. ootmoedige dienaer 

J. V. VONDEL. 

Omtrent dezen priester heb ik het volgende op kunnen sporen. Hij werd den 8 April 

? 63 s geboren en trad in r 651 in de orde der Paters Minderbroeders Recolletten. Den 
. 3en Zondag van den Advent van 1652 deed hij zijn kloostergeloften en werd in 1659 tot 

priester gewijd. MATTHIAS LUIDEWYCK werd als missionaris naar Amsterdam gezonden 
om Kapellaan of medehelper te zijn van Pr. FRANCISCUS A.NGELINI in de "Boom" aan _,.. 
de Kalverstraat bij het Sophia-plein; hij kwam aldaar den 6 Mei 1662 aan. Tot zijn dood 

(18 December 1679) was hij in de Boom-statie in die betrekking werkzaam. 

Het handschrift, dat voor een exemplaar der vertaling van Virgilius' Werckcll, van 

( I66o) geplakt is, is thans in het bezit van den heer H. J. BIEDERLACK te Amsterdam. 

Minder gelukkig ben ik geweest om wat te weten te komen omtrent de volgende auto- 
' 

graaf. In een exemplaar van VONDEL'S vertaling van Ovidius leest men op het schut- v 

blad de volgende opdracht: 
' 

Aen den eerentvesten heer MAURITS VAN DER TYE mynen gunstigen heer en vrient 
' 

t'Amsterdam, 167 1 
, den 11 den May. 

uwe E. dienstwillige 
J. v. VONDEL. 

Het boek was, tijdens de Vondel-tentoonstelling, in het bezit der firma FREDERIK 

MULLER & Co. 

In hetzelfde jaar i6y, op "den 25en in Lentemaent" schonk VONDEL aan zijn , 

, achternicht KATARYNE DE VRIES een exemplaar van D. HEINSIUS' Lo fsanck vatt -7ezus 
Christus. Tegenover den titel van dit 4o boekje schreef VONDEL eigenhalidig eenige 

regels met zijn handteekening; men kan z.e bij VAN LENNEP op bl. 670 van het 7e deel, 

gefacsimileerd vinden. De heer J. A. ALBERDINGK THYM, in wiens b ezit dit boekje is 

maakte van dit handschriftje het eerst gewag in het eerste deel van de Dietsche Wa- 

rande en gaf daar tevens een facsimile er van. 

Eindelijk schonk VONDEL nog een exemplaar van zijn Ovidius, voorzien van een 
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opdracht, aan JOAN MAESTRICK. In de prachtuitgave Mr. VAN LENNEP vindt men 
in het twaalfde deel (bl. 2) hiervan een facsimile, terwijl ,de tekst op bl. 273 van het 

" 

elfde deel te vinden is. Het handschrift behoorde vroeger aan den heer W. EEKHOF 

te Leeuwarden en is thans het eigendom van den heer A. Tit. HARTKAMP te Amsterdam. 

Nog blijft er te bespreken over een echt handschriftje, dat geen datum draagt en in 

alle opzichten zeer de aandacht verdient. 

. ; In een exemplaar van VONDEL'S Poëzy, uitgave BRANDT (1682), in het bezit van 
den heer W. VROLIK, bevinden zich op een der schutbladen de volgende eigenhandig 
door VONDEL geschreven regels: 

.. ' . 

. :w., 
dat is : , dat i s : , 

£. , , In het liet der liederen. 
. , Sta op, ghenaeckme, myn vriendin . , 

.., myn DUIVE, myn schoone en " - 

,f:,- , koom herwaert..-+. 
. 

J. V. VONDEL. 

, Deze woorden zijn ontleend aan het Hooglied van Salomo, cap. II vs. 10 en cap. 
V vs. 2 en schijnen gericht te zijn tot een bepaald persoon, die door VONDEL als 

DUIVE wordt toegesproken. Het brietje - iets anders zal het wel niet zijn - draagt 

geheel en al het karakter eener uitnoodiging, maar wie is die DUIVE ? a 

Dikwijls kwam deze vraag bij DE VRIES en mij te sprake, nu eens dachten'wij 
aan DUIFJE VAN GERWEN, die in 1637 met JOAN VAN DE POL trouwde, dan weer scheen 

het ons toe, dat VONDEL voor zoover bekend is, niet genoeg met hen bevriend was om 

termen als "myn vriendin, myn schoone" te gebruiken. Een enkele maal ging onze ver- 

beelding zelfs verder en we brachten het briefje in verband met TESSELSCHADE. We meenden 
' . . "" _ 
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er dan een "billet-doux'' in te mogen zien. Doch dat waren slechts gissingen, die alle 

grond van zekerheid misten. Wie hier bedoeld wordt, waag ik niet te beslissen ; ik noodig 
dus allen, die werk maken van onze letterkundige geschiedenis, uit, te trachten deze 

vraag op te lossen. 

Tot deze rubriek behoort nog een handschrift, dat dubbele waarde voor ons heeft. 

Het is niet alleen een der oudste en uitvoerigste manuscripten, maar het verklaart tevens 

een onduidelijke plaats uit HoOFT'S brieven. Ik bedoel het afschrift van HUYGENS' gedicht: 

L'anatomie, satyre, geteekend: CONSTANTER Hag. Aprili 1626. Het fraaie, karakteristieke 

schrift, waarmede de acht bladzijden zijn gevuld, kan geen twijfel bij ons doen ontstaan, wie de 

schrijver er van was. Merkwaardig is het, dat VONDEL'S levensbeschrijver GEERAERDT 

BRANDT dit schoone handschrift gekend heeft, blijkens zijn aanteekening aan den voet 

. der laatste bladzijde: Dit's met Vondels handt geschreven. Het gedicht zelf is, voor zoo- 

ver ik weet, niet gedrukt en gaarne zou ik het hier een plaats gegund hebben als mijn 
bestek het veroorloofd had. 

In de verzameling papieren van HUYGENS, die bewaard worden in de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen te Amsterdam, zijn van dit gedicht nog een paar hand- 

schriften van den dichter zelven te vinden, waarvan het een, blijkens de vele doorhalingen, 

waarschijnlijk het klad is. 

In een brief van den 27'n Augustus 1630 aan HUYGENS schrijft HOOFT, behalve 

over de hem toegezonden vertaalde gedichten van JOIN DONNE, ook het volgende: * 

,,want zoo hooghvliegende vonden zijn elders, als op den aerdbodem, geroept, ende meer 

als mannelijk de kraght van adem ende kloekheit der spieren, waermede hy die ter keel 

is uitzettende. Niettemin, komende van onlanx U. Ed. Wyvenhater ende Ontledinge te 

bezichtighen, zoud' ick geen' minder moedt hebben op de handt van deze ende anderen 

van U. Ed. afkoomst, als op eenighe van de zijne, zoo zy t'zaemen aen 't worstelen .:. 
waeren." BRANDT teekende hierbij aan in zijn uitgave van Hooft's werken (1671) "Een 
Fransche Satyra, l'Anatomie de Clorinde" (Zie brief No 53.) ..1 

Het allerlaatste handschrift, dat tot heden bekend is, werd reeds door Mr. VAN 

LENNEP in facsimile opgenomen in VONDEL'S werken (XII. bl. 66) "Het zijn eenige 

regelen geschreven in het album van GERARD KROESE," aldus wordt het daar toegelicht, 

,,die predikant was aan boord van het schip, waarop ENGEL DE RUYTER, de zoon des 

Admiraals, bevel voerde, en die waarschijnlijk door BRANDT met hem in kennis was 

gekomen." 
' 

.. ' 
°' 

Terecht noemt van Lennep het een "aandoenlijk handschriftje"; het buitengewone 
verschil tusschen dit handschrift en dat van het bruiloftsgedicht voor SYBRAND DE FLINES 

en AGNES BLOCK is zoo opvallend, dat nadere opgaven omtrent des dichters lichamelijken 
toestand in die dagen geheel overbodig zijn. Van een 87-jarig grijsaard, wiens vaste hand 

zijn helderheid van geest verried, komen we op den man, die met bevende, onzekere 

vingers ter nauwernood eenige regels op het papier kon brengen. 
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- Heb ik in de voorgaande bladzijden die handschriften behandeld, welke nog 
bestaan of waarvan een nauwkeurig facsimile mij ten dienste stond, thans is de beurt 

gekomen aan een tiental, waarvan het bestaan mij wel bekend is, doch die ik niet heb 

kunnen terugvinden. Ik laat ze hier chronologisch volgen. 
Van VONDEL'S gedicht "Op de ledige uren van den geestrijcken Heere CONSTAN- 

TYN HUYGENS" (v. L. II bl. 673) heeft Mr. J. van Lennep een handschrift bezeten. Het 

is door hem niet gebruikt voor zijn uitgave; waarschijnlijk is het dus later in zijn bezit 

gekomen. In den auctie-catalogus zijner bibliotheek (Fr. Muller 1867) is het onder N°.1, 

2396 vermeld als een "eigenhandig geschreven en onderteekend gedicht van 8 regels in 4°." _ 
Een ander handschrift, dat spoorloos verdwenen is, vond ik beschreven in den 

catalogus der boekerij van Mr. P. VAN DAMME (1764) onder N°. 2458 in quarto: "Joost 
van Vondel. De Amsterdamsche Hecuba, Amst. 1626, Precent van J. v. Vondel aan 

Jacob Hinlopen. Van hem zelve geschreven. In Hoornen band." Het bracht 3 gl. 18 

st. op. Nergens heb ik eenig spoor van dit handschrift in vroeger of later tijd kunnen 

ontdekken, zoodat ik bijna zou gaan twijfelen aan de juistheid dezer opgave. 
I Van later dagteekening zijn twee handschriften, die door de firma Frederik Muller ø 
opgenomen werden in den catalogus der autographen, van Mr. J. H. van Swinden 

p 

(April iS66). Het is in de eerste plaats het "brouillon avec les changements du poete" 
van het gedicht: "Schout Bont op 't hondekot geseten," etc. ; ik zal wel niet behoeven te be- ' " 

'° 
toogen, dat de bijvoeging "tres curieux" hier zeer zeker van toepassing is. Een jaar later 

(1867) werd het weer op nieuw geveild, nu door Beyers te Utrecht. In wiens bezit het 

toen overgegaan is, schijnt, ondanks al mijn pogingen, niet meer te vinden te zijn. Het had 

oorspronkelijk behoord aan PH. VAN IaIM?ORGH, wiens verzameling in December 1862 

bij Mart. Nyhoff onder den hamer was gekomen. 
Het tweede handschrift is dat van het gedicht: Hartebreecker, dat in den catalogus 

) van Swinden aldus onder N°. 944 beschreven was: "poeme autographe, avec des chan- 
' gements de sa main, curieux." Vroeger was het in het bezit geweest der heeren 

van Voorst... ' 

Een geheimzinnig manuscript is het volgende: Den 30 Maart 1841 werd te Am- 

sterdam in het Huis met de Hoofden een handschrift geveild, in den catalogus onder 

N°. 166 aldus geschreven: "J. VAN VONDEL, eigenhandig geschreven Vaers op de Titel- 

print van L. AITZEMA'S Herstelde Leeuw." Het werd met een "begrafenisbriefje van den- 

zelve" voor 1o gl. aan Brondtgeest verkocht. In de uitgaven van VONDEL'S gedichten 
is dit vers niet opgenomen; ook in de uitgaven van AITZEMA, die ik raadpleegde, kon ik het ' = 

niet terugvinden. Zoo deze opgaaf dus betrouwbaar is, hebben we hier te doen met een 

geheel onbekend gedicht van VONDEL. Evenzoo is het met een ander vers. In den cata- 

logus der boeken en manuscripten van JAC. lkiARcus (verkocht in September 1750) vond 

ik onder N°. 28 in de atdeeling handschriften beschreven een ,,Album amicorum GOSINII 

a NIENDAEL V. D. M. inter Remonstrantes, 1660, waar inne de Handschriften van VONDEL, 

/ . 
° ' 
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HUIGHENS, DECKER, VOS, SOET, etc. 2 vol." Het werd verkocht voor 12 gl. 10 st. Kort 

daarna meende ik het op het spoor te zijn in den in 1851 uitgegeven catalogus der . 

handschriften van Jhr. J. G. Beeldsnijder van Voshol (N°. 14 der alba amicorum). Toen ° . 

wij er echter naar zochten in de collectie handschriften, autographen, alba, enz. zooals 

die in 1882 aan het rijk was overgegaan, vonden we, helaas slechts een deel ; ook dit manu- ?'- 

script is dus verdwenen. Van de in de omschrijving opgegeven gedichten zijn alleen die 

van JAN Vos en DE DECKER gedrukt; dat van VONDEL is niet te vinden in zijn werken. 
° 

% Door K. Fuhri te 's Gravenhage werd in April t851 de verzameling handschriften 

van den heer J. W. Verwey verkocht en daaronder was s een "eigenhandig door 

VONDEL geschreven, laatste en onuitgegeven gedicht, zijnde een lykdicht op den admi- 

raal DE RUYTER." Het werd, naar het schijnt door J. Tetroode gekocht en deze gaf in 

het Zondagsblad van i I Mei 185 I dit achttienregelig gedicht uit, beginnende "So leght 
dan onse Admirael." "Helt de Ruyter die by 't stael" enz. Daar ik noch het handschrift, noch 

het Zondagsblad onder de oogen heb kunnen krijgen, kan ik niets omtrent de echtheid 

zoowel van den autograaf als van het gedicht zeggen. 
Behalve de hier genoemde handschriften heeft er nog een bestaan, dat reeds om 

zijn belangrijkheid meermalen ter sprake werd gebracht en waarbij ik daarom niet langer 
behoef stil te staan. Het is het handschrift van TESSELSCHADE'S vertaling van Yeruzalem verlost. 

Het werd op de auctie van Damme (1764) door een zekeren Dubois voor 28 gl. 15 st. gekocht. , . a ' 
Het handschrift, dat aan den dichter JACOB SPECX vereerd en door hem bezongen 

werd is evenzeer onbekend. Uit dit gedicht blijkt, dat het "met een' styl zoo net," "de 

deugt van TROMP trompet." Welk der gedichten op de Trompen hier nu bedoeld kan 

zijn, blijkt verder niet uit het vers. 

Voor de beide overige handschriften "ettelijke Tafreelen van Philostratus" en de 

"Hollandsche spreekwyzen" verwijs ik naar het op bl. 17 van dezen jaargang 
Ten slotte nog het een en ander over de ten onrechte aan VONDEL toegeschreven 

handschriften. 

Daarbij komt het eerst in aanmerking dat van het gedicht "op de boeten betaelt 

door P. Schryver" (v. L. II bl. 322 Nal. bl. 25). Het wordt gevonden in het fraaie belang- 

rijke album amicorum van PETRUS SCRIVERIUS, dat in de laatste jaren herhaaldelijk 

geveild is zonder dat er een definitieve kooper voor opdaagde, totdat het eindelijk, zoo ik 

meen, naar Engeland verhuisde. VONDEL'S gedicht vindt men op bl. 259; het is onderteekend 

P(alamedes) V(an) K(eulen). Een vluchtige blik op dit handschrift doet ons reeds twijfelen 
of het van VONDEL is; "na nauwkeurige vergelijking met andere handschriften blijkt, het 

dat dit gedicht onmogelijk door VONDEL kan geschreven zijn." 
Even spoedig valt het hem, die slechts eens een echt handschrift van VONDEL 

goed heeft gezien, bij het volgende op, dat voorkomt op plaat XIV N°. 42 van een album 

met facsimile's, in 1 8 1 8 door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uitgegeven, met toe- 

19) Dietsche 
Warande, 

X No, 4. 2°) Oud-Holland, I bl. 137. 2°) De Nederlandsche Spectator van 1879, bl. x sI noot. 
....4 -.1 .1 



308- 

lichtingen van Jacobus Koning. Het is het gedicht, dat met den titel "Op een medalje . 
van kornelis Tacitus" in de uitgave van BRANDT 22) van VONDEL'S Poëzy (1682) gevonden ° 
wordt. Door de onderteekening: 1. VONDEL, die nergens anders voorkomt, kan men reeds 

gissen, dat het niet echt is.  
.. 

'i' Ook het handschrift van den brief "Aan myn Heer de Dróst van Muyde7z," waar- 

, van van Lennep (II bl. 162) een facsimile geeft, moet evenzeer onder de onechte ge- 
, rangschikt worden. Ik wijs om dit aan te toonen slechts op de handteekening, die reeds 

dadelijk doet twijfelen; verder is mij in VONDEL'S handschriften nergens een P bekend, als in 
' 

vs. 28 gevonden wordt, ook de meeste g's zijn verdacht. Van Lennep deelde het gedicht 
het eerst mede naar dit handschrift, dat hij ter inzage had gehad van "een minnaar van 

autografen." Tot heden bleek mij niet, wie dat geweest was, evenmin, waar het, hand- 

schrift zich thans bevindt,. 4' ' 

Over de onechtheid der handschriften van de beide gedichten: Op de afbe?ld?nge?a 
van den E. Heere K. CouzJreche/ en diens Eeuwgety, heb ik boven") reeds gesproken, 

. evenals over dat op de afbeelding van Antonides. Ik meen hier dus te kunnen volstaan 

met daarheen te verwijzen. 
" 1, 

, In den Nederlandschen Spectator ") van i 88 vermeldde Dr. J. van Vloten, dat hij 
in de Koninklijke Bibliotheek te Koppenhagen een hhhdschrift van VONDEL gezien had van 

,= het gedicht: Afseheit van Sophia AmaNa S5). Gelukkig maakte DE VRIES juist een reis 

om de kunstschatten van het Noorden te bestudeeren, zoodat hij in de gelegenheid was 

die opgave te controleeren. Het bleek hem al spoedig, dat deze niet juist was en toen 

wij later zijn facsimile vergeleken met de echte handschriften, was het voor ons spoedig 
een uitgemaakte zaak, dat dit niet het eigenhandige schrift van VONDEL was. 

Eindelijk nog een enkel woord over de "Vragen aan den Heere J. v. Vondel 

voorgesteld, hoe te noemen in goed Nederduitsch ?" Deze vragen werden door den pre- 

s' dikant ARNOLD MOONEN opgesteld en opgeschreven. Mr. J. van Lennep gaf ze volledig 
uit in het twaalfde deel zijner prachtuitgave en schijnt gemeend te hebben, dat VONDEL 

. eigenhandig in dit handschrift de veranderingen en verbeteringen heeft aangebracht. Hij 
. vergiste zich echter; nergens is ons eenig spoor gebleken van VONDEL'S zoo gemak- 

. 
kelijk te herkennen handschrift. / - ; _ 

Slaan we na deze uitvoerige beschouwingen een blik °op den uitslag van 
onse 

onderzoek, dan blijkt het, dat wij, waar van Lennep slechts een 22-tal echte hand- 

schriften van VONDEL gekend heeft, z e s t i g handschriften kunnen aanwijzen, die ontwij- 
felbaar echt zijn, terwijl bovendien het bestaan opgegeven is van een twaalftal, dat door 

ons niet werd teruggevonden. Ofschoon dit zeer zeker een gunstig resultaat mag genoemd 
worden, toch moet er nog oneindig meer voor den dag komen. De tot heden onbekend 

gebleven handschriften van onzen grooten dichter blijven dus een ieder dringend aanbevolen, 
- , ROTTERDAM, December r884. ... 

. 

Dl. I bl. 583. Bij v. L. II. bl. 335. 23) Oud-Holland II, bl. 122 en 132. 24) Aldaar bl. 231. 2i) Van Lennep VII bl. 600. 
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